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; ΑΏΏΕΝΔΑ ΕΤ ἘΜΕΝΏΌΑΝΏΌΑ 
ΐ ΙΝ ΤΟΝ. ΠῚ. ἵν. ν. 

Ω Ρδρίη15 ῃηῖσα υἱηλ15 ΔΠΠρηδηίιΓ, ργαῖθγ σογγθέοηθηι τηθπάογαυγη Δ]]14ποΐ, γε] ΕΥΡΟΡΓΑρΡἢΪςογίτ, 

να] εἴσῃ ἄπ Ἐδιϊογὶβ (Ἰἀ1Ὲ Ἰησαγία, (510 πιγηίγιιην οβέγιβ ἴάτὰ ἀγάμϊ, εἴ ἴῃ ἰδηίρ το θη Ρτγοάαξῃ, 
οοιεμεῖ5, Τὰπὶ ΟΟαΙςο 5 πηΐὰ8 εἰ Αἰζογίαβ ἐρθοϊπλῖηα, 118 Ργόροῖρας χαεπὶ οὐδ Οὐδία!ορὶ ποῆτὶ ἀείδέξζυς ἰῃίογ 

᾿ ΟΟΙΙβοπα8 ταχέα (δ) σαγα οπλῇ. δηίψαθ ἰαδυΐατα, δα γεσεηποηαῖλ Ὀγαναπλ οπγηΐατη (ας Πη 
Μϑέγαγα πῃ μας Εάιϊεοης ἰγαξζαίογιμι (641 ; πς ἰδέϊογὶ περοίπι [οεῆδέ ΔΙΆΡΙραΔ, 4025 ἃ Π16 Ποηπηη- 
αυδᾷ (πε ἀϊσαηχ δῦ δη(εοοῆοτγα Π160) υἱαγραίυγ δαηάδηι (ὐοάϊσαπλ ἀ6Πρηδηά! γαίο. 

! 

Τάθπη Ρ(ΔΙπιογα. {146 Ῥγῖδι. δὰ Ρίβπι, δ. 22 ς.) | 

ΒΑΙΜ. 1. Τίς, Δανιδ τὸ τορωτον αδμα τῶν ψαλμων, βασις. 

τ. ε; καϑεδραν λοιμι. 
ΒΑΙΜ. 11. Τίς. Ανεπιγραφος παρ᾿ Ἑξραιοις. 3. δεσμες αὐτα-- 

ζυην αὐτε. 0. ὡς σκευὴ κερῶμ.. 
'ΒΑΙΓΜ. ΠΙ. 2. διάψαλμα ἀθείξ υδίφυε. 6. συνεπιτιϑεμενων 

(μοὶ ῃ ἤηε ΡΥ, δοξα. 

ΡΒΑΙΜ. ΙΝ. Τίς. ἐν ὑμνοῖις ψαλμος τω Δαυιδι 7. ἐλαιξ αὐτε. 
ῬΘΑΙΜ. Ν. τ. τῇ κραυγὴ μου. 38. καὶ ἐποψει με. τι. καυχῆ- 

σφται εν σοι. 
ῬΘΑΙΜ. Ἱ. 9. ἠκεσεὲ Κυριος,. το. ταραχ. σαντες, ἤπε σφο- 

ἐϑο σα δ Αν ες καὶ καταισχ. 
ΡΒΘΑΙΜ. ΥἹ]. 9, το. εταζων καρδ. καὶ νεφρ. ὁ Θεος δικαίως. Ἡ 

βοηϑεια μου. 
ΡῬΘΑΙΜ. ΙΧ. ς. τὸ ονομα ανυτβ. 6. τὸ μνημοσ. ἀαντων. 9. ἐν 

ϑλιψεσι. 12. τῆς κραυγῆς τῶν τσενητων. 14. ἀγαλλιασομεϑα. 
16. ὡδὴ διαψαλματος ἀείυηι. 22. συλλαμξανεται (ςοῖτ. συλλαμ- ᾿ 

, δανονται ρεϊπηᾶ πι.)---διαλογιζεται. 32. τῶν πενήτων σα. 33. παρ- 
ργισεν ὁ ἀσέξδης---οὐκ ἐκζητησει. 34. παραδεναι αὐτον. 36. Κυ- 
ριος βασιλεὺς εἰς τὸν αἰωνα. 37. εἰσηκσας Κυριε, τῇ ἐτοιμασιᾷ τῆς 
καρδ. 38. τροσϑὴ ετι τὰ μεγαλανχειν. ; 

ΡΘΑΙΜ. Χ, 4. ἃ συ κατηρτισω αὐτοι καϑειλον. ς. εἰς τὸν έν. 
ἐπιδλεπουσι. 6. τῇ τπτοτηρ. αὐτῇ. 8. εὐϑυτητας εἰδὲ. 

ΡΘΑΙΜ. ΧΙ. 2. ἐν καρδ. ἐλαλήσε κακα. 3. γλωσσ. μεγαλορ. 
ἤπε καὶ. 4: ὥαρ᾽ ὑμὶν εςιν. ς. ἕνεκεν τῆς ταλαιπωριας---και τῇ ςε- 
νάγμου, ἴπε ἀπο. 7. φυλαξαις ἡμας" καὶ διατηρησαις (σοι. διατη- 
ρήσεις ῥυϊπηα π1.). ὅς 

- ῬΒΑΙΜ. ΧΙ]. 2. ἐν καρδ. μου ἡμέρας καὶ νυκτος. 4. μήποτε εἰπὴ 
ὁ ἐχϑρος μου. ς. ἔπι τω σωτηριω σου. : 

κι ῬΘΑΖΜ. ΧΙ]. τ. διεφϑαρησαν. ἐκ ἐςιν ἕως ἑνός} ἀείιπί. 3. τῆς 
Φὰς--ὀφϑθαλμὼν αὐτῶν] ἀείαπι, 4. οἱ ἐσϑίοντες, εν βρωσει αρτου. 
5. ἐν τ ἐν γενεὰ δικαίων. 6. ὃ δὲ Κυριος εἐλπις. 7. ἀγαλλιάσεται 
ἸΙακωδ ται ευφρανϑησεται. 

ΡΘΑΙΜ, ΧΙΝ. Τίς. εἰς τὸ τελὸς ψαλμος τῳ Δαυιδ 1. ἢ τις 
κατασχηνώσα, εν θρει ἄγιω σου. 8Ἅ. και οὐχ ἐποιῆσε τω. ἐπὶ τοῖς ἐγ- 

γιξα. 4. Φοδμ, τον Κυριον. 

ῬΘΑΙΜ. ΧΝ. 3. ἐϑαυμαξωσεν ὃ Κυριος. 6. Σχοινια ἐπέπεσε 
0... 11. τερπνοτῆς ἐν τη δεξια σου. 

ΡΘΑΙΜ. ΧΥ͂Ι. 8. ψυῃλαξ. με Κυριε ὡς. 10. τὸ σεαρ ἄἀντῶν συν- 
ἐχλείσεν εχ (ογτ. ΡΙΐπι. Ἂν 14. Κυριε ἀπὸ ολιγὼν απο. ἐχορτασν. 
υιων.. 

ΡΘΑΙΜ. ΧΥΠ]. 2. βοηϑ. ἐκ καὶ ελπιω ἐπ᾿ αὐτου. ἃ. επικάλεσ. 
τον Κυριον. 8. απὸ προσ. αὐτὰ χαταφλεγήσεται. ο. εἐκλιν. ἀρανους. 
13. εξ ἐρανε ὁ Κυριος. 14. ἐξαπες,Ὥελη, ἥηε και. ιό. εξ υὑψ. και 
ἐσωσεμε. 4ς. Μετὰ οσιᾷ ὁσιος ἐσῃ. Ὧ9. Οτι σοι, ἤπε ἐν. 41. τις 
Θεὸς ταρεζ τε Κυριε; ἥ τις. 33. Κα τιζομενος, ἤμε αγίουΐο. 
35: ὑπερᾶσπ. σωτηριας, ἤπῃδ μου. 16. οὐκ ησϑενησε τὰ "χνη μου. 
43: Ῥυσὴ με εξ αντιλογιας. ὃν οὐκ ἐγνω. 46. ὅιΘεος, καὶ υψωϑ. ἤπε 
μου. 48. εξ ἔχϑρων με οργιλων. ζο. τὰς σωτῦῃ, τὰ βασιλεως, και 
ὕοοιων, ἥπε αὐτα. ᾿ 

ΡΘΑΤΜ. ΧΥΠΠ] ς. ὅραμειν οδον, ἥηε αὐτο. 6. ᾳπόκρυδ. τῆς 
ϑερμης αὐτε. ἡἾς: 

ΡΘΑΤΜ, ΧΙΧ. ς. Αγαλλιασ. ἐπὶ τω. εν ονομ.- Κυριε ὃς ἡμῶν. 
7: Κυρια Θεξ ἡμῶν ἐπικαλεσομεϑα. 8. συνεποδισϑ. και ἐπεσον, ἢ 

ΡΘΑΙΜ. ΧΧ. 2. ἐπιϑυμ. τῆς καρδιας ἡμῶν. καὶ τὴν ϑελὴςιν. 
6. δωης αντον εὐλογ. 9. Οτι ϑήσεις αὐτες ὡς κλιδ. το. ἀπὸ τῆς γὴς 
ἀπολεῖς. τι. διελογισ. βελας, αἷς οὐ μὴ δυνωνται ςηναι. Ἐχ ἢἶ5᾽ 

ὌΜ. 11... ϑρεοΐπιεη ψαγαγ. 1,εδλίοῃ. ἴῃ; Οσάϊοε Βοποπίεπῇ 8 [ογίδη Ἰυάϊςει ἰεέζοσ, 418 πὶ (ὐοαϊςὶς Βοποπίαπὶ ᾿πάοϊεβ. Ῥδὺ τοίῃ τη 
ἔἰρπιπὶ ραυουἾδ8 πδρεῖ Ὑατίδηϊοθ; ἴῃ Ρ(ΔΙπιῖς φυϊδυΐάλπι πι}}125. 

ϑεαυσπίιγ ἵαγ. Γιεξοπεβ εχ Οοάϊςε Βοάίεϊαπο 8εἰά. 3397. (135. - 
ποῖτο) πεοποη δχ αἷδι5 Οοαϊοίδυς ΒἰδΙοιΆ. Μοίψυεπί, ἤρπαί. 21. 
8. εἴ ἀ. (ποτ. 37. 12ς. εἴ 224. 4]. 211.) »» 

ΡΚΟΝΈΚΒ. ΟΑΡ. Ὶ. 2. καὶ νοῆσαι λογοὺς φρον. τἸὼς. 43. νοησαι 
δικαιοσυνῆν, ἔπε τε; 12ς. ς. κυδερν. κτήσηται 12ς. 6. γοησαι 
παραβολὴν και σχοτεινων λογων τΖς. 8. ἀκϑε υἱε μα νομᾶς πατρος σε 
12. ἔς, ἤἥπε μα, 234. το. μηδὲ βουληϑεις τΔς. 13. τολυτ. κατα- 
λαξομεθϑα 12ς. 14. χοινον βαλάντιον, ἤης δὲ, τας. 1 ξ. υἱὲ μου μὴ 
τορευϑὴς οὗες 234. τὸν τοδαὰ σου απὸ τὼν τ2ξ. 42. ὁσοὸν δὲ χρονον 
ακακ. 125. οσον γὰρ χρόνον ἀκαχκ. 234. 56. ἐπεχαρουμαι δὲ ἡνικα 
ἄνερχέται 12ς. 27. ὡς ἂν αἀφικεται τ2ς. ἣ ὅταν ὅτε. δὰ ἥπ. ςοπι. 
ἀείηπι 234. 28. ζητεσι μὲ καὶ εχ ευρησουσιν τῷς. 20. Ἐμισ. γὰρ 
σαιδειαν 234. οὐ τοροειλοντὸ 12ς. 31. τῆς εαυτῇ γὰρ επιϑυμιας 
125. 32. Αφ᾽ ὧν γαρ. ἐξετασμος ὠλεσες (ἢ) ασεξεις τ2ς. 
ΟΑΡ.ἼΧ. ς. Ελϑετε φάγετε ((ογ. φαγεται υἱ 4101} τὸν ἐμὸν ἀρ- 

τον; καὶ πίετε οινον, ὃν κεκέρακα ὑμῖν 132. 6. Ἀπολειπετε αφροσυνην. 
καὶ ζητήσατε ([ογ. ζητισατε) φρονησιν, ιὐα βιωσητε, καὶ κατορϑωση- 
ται συνεσιν ἐν γνώσει ὁ τταιδενων κακξς. 112, 7. λήψεται εαντὼ ατι- 

᾿ μιᾶν ἐλέγχων δὲ τον ἀσεξη ({ςγ. ασεδε!) μωμησεται ἐπ᾿ αὐτον. οἱ γαρ 
ἐλεγχοι τὼ 132. 12. μον. ἀντλησ, τὰ καχᾶ. υἱος πεπαιδευμένος σο- 

φος ἐςαν" τῶ δὲ αφρονι ([ογ. αφρωνι) διαχονω χρήσεται. διωξ. ορνεα πῆε- 

ρωτα. διαπορ. δὲ δι᾿ ἀνυδρου. (δε Ἰηίεττιπ).) καὶ γὴν διατεταμμενὴν 37. 
13. ἐνδεὴς ἀρτων γινετᾶι 37. 17. υδατ, κλοπ. γλυχερου τιετε 37. 
18. μη χρονισ. ἐν τῶ τοπὼ αὐτῆς. καὶ Ὡρορε δῇ δὲ σοι 37. 

ἘΘΟΙΈΕΒΙΑΒΘΎ. ΟΑΡ, 1. τ. Ῥημὰα Εκκλ. 2324. 5. εἴπεν--μα- 

ταιοτήτων, ἀείιμπϊ τος. 3. μοχϑ. αὐτὰ ᾧῷ μόχϑοι 125. ξ. ἀνᾶτε- 

λει ὁ ηλ. ἤηῃς καὶ, 125. καὶ ἀνάτελει 234. καὶ δύνει καὶ, ἔπε ὁ 
ἥλιος, 12Ζς. 6. κυκλοῖ κυκλω 234. 7. καὶ ἡ ϑάλασσα---πορεύον- 

᾿χαι, ἀείμηξ 12ς. καὶ εἰς τὸν τόπον ἃ 224. 8. ἐμπλησϑήσονται 

οφϑαλμοι του. και οὐ τλησϑήσεται οὖς τως. το. Ος αν λαλήσει. 

τοι γεένομν. ἔμπροσθεν, ἤπιε ἀπο, 125. 11. οὐκ ἐξὶν αὐτῶν 122. 12. 
βασιλ. Ισρ. ἔπε ἐπι; 125. 14. τὰ τπεποιήμενα οᾶτεῖ τὼς. 1ς, τύ, 
17. δοίαπῖ, τὰς. τς. οὐὁ ϑυνησ. τὰ εἐπικοσμηϑηναι 234. 16. καὶ 
ἔδωκα -- γνῶσιν} κα οἰππὶ ἱπιεγηγοά. 234. 18. προςιϑησιν αλγημῶ τς. 

ΟΑΝΤΙΟ. ΟΑΡ, 1. 4. αγαπησωμεν μας. 125) 234. 5. ὡς δέρις 
(πο) Σαλομων 234. 7. επ᾿ ἀγελ. ἐτέρων μου τᾶς. επ᾿ ἀγελ. ετερῶν, 
ἤπε σον, 234. 8. αν μὴ γνὼς ἑαυτὴν 234. τας εἐριφους μοὺ ἴ2ς. 

1. ποιήσωμεν σοι 234. 13. ἀναμεσ. τῶν μαςὼν σὸν τᾶς. 14. Ἐν- 
γαῦδδεει τως. Ἐνγαδδὴ 224. ι6. ἡὶ κλινη ἡμῶν 234. 

ΤΟΜΟΙΝ. ἘΘΑΙΖ2Ε. ΟΑΡ, 1. 6. οὐκ εςιν ἐπ᾽ αὐτων ολοκληρια 

234. 8. οπωροφυλ. ἐν σικυνηλάτω 234. 14. και τὰς νϑμηνιας ὑμῶν 

ἀείυπηϊ 234. τς. Οταν τας χειρᾶς ὑμῶν ἐχτεινῆτε 234. 16. ἀφελ. 

τὰς πονηριᾶς ὑμῶν απο 234. 17. και δικαιωσ. χῆρα 234. 323. διωκ. 

ανταποδοσιν. καὶ Χρίσει χῆρων οὐ ροσεχ. 234- 24. δα! τοις ἰσ'χὺ- 

σιν ἐν Ισραηλ. ἐν τοῖς ὑπεναντίοις μου 234. 28. και ἀμαρτῶλοι; 

καὶ οἱ, ἤηε ἀμᾶ, 234. 20. ε᾽᾿ αντοις ἀντοι ηδελ. 6Χ ΟΟΙΤ. καὶ αἰ- 

σχυνϑησονται ἐπὶ τοῖς κῆποις 234. 30. αἀποξεδλ. τὰ φυλλᾶ αὑτῆς 
234. 

ΟΑΡ. 11. 2. ταδὲ λέγει Κυριος. ἐςᾶι ἐν ταις ἐσχαταις ἡμεβῶιϊς 
ἐμφανες τὸ ορος Κυριξ, καὶ ὁ οἰκος τὰ Θεξ ἐπ᾿ ἀχρὼν τῶν ὀρέων»: ΚΑῚ 

υψωϑησεται ὑπεράνω τῶν βενων, καὶ ἡξεσιν ἐπ᾿ αὐτῶ παντὰ τα νη 
ς 132. 3. Καὶ τορευσονται λαοι πολλοι καὶ ἐρᾶσι, δευτε δίς, 132. 



Ἰχάψνμαι ἐξ ψιχα 
ἡ ἄς, αὐ ἔῃ, αι] 
Δ. 10, ἔμιδιγῃ 
Ὁ γὰρ ἔσιῆμς 
πέδας 120. 
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᾿ς 14,1ς, ἧς ἐμερισα τῶ λαὼ με τῶ Ἰσραηλ. 

ΔΌΒΕΝΘΑ ΕΤ ἘΜΈΝΡΑΝΡΑ ΙΝ ΤΟΜ. ΠΙ ἼΔΑΣ ΟΑΡ. ΧΙ], 2, ὡδὲ λέγει Κυριος ἐπ᾿, ὑψωσ, την φων. αὐτοις, μη φοδεισϑε 122. 3. ἔγω συντασ, ἡγιάσμενοι εἰσι, καὶ ἔἐγω. τὸν μον μου ταυσαι 132. ς͵ καταφϑ. πάσαν τὴν οἰκδμενην καὶ τὸς ἀμαρτωλδς ἀπολέσαι εξ αὐυτης 1 32. 8. Και ταραχν. οἱ τρε- 'σδεις 132. 9. ϑηναι τὴν ΟἸΧΕμ.. ολὴν ἐρῆμον 132. το. τὸ φως αυ- τῶν οὐ δωσουσιν 122, 12. Και ἐσονταὶ οἱ ἐγκαταλελείμενοι. ἢ τὸ Χχρυσ. ἄπυρον 112. 
᾿ΟΑΡ, ΧΙΨΝ, 2ς. ἀπὸ της Ὑηρτ και ἀπὸ τῶν ὀρέων. απο τῶν ὠμῶν αὐτῶν ἀφαιρεϑησεται 132. 29: ἐκ γὰρ σπέρματος οφεων χ 32. 30. Και βοσκηϑ. ὥτώχοι δια Κυρίου. ἀνελει δὲ λιμω, ἤπε ἐν, 132. 42, και τότε (αξ νἱάεζυς; ἴογ. τὸ ται) αποκριϑησονται. εϑεμελ. τὴν Σίων, χαὶ δια τατο σωθήσονται 132. 

ἼΈΕΒΕΜ. ΟΑΡ. ΧΙ. “:. οὐ μὴ τοροφητευσης ἔτι τω ὀνοματι Κυριε 132. 422. δια τοῦτο ταδὲ λ ἐγει Κυριος των δυναμεων" ιδὰ ἔγω ἐπισκε- ψωμαι. οἱ νεαν. αυτν εν βομφαια ἀποϑάνενται. και αἱ ϑυγατ, αὐτῶν τελευτήσωσιν ἐν λιμὼ 132. 23. οτι ἐπάξει 132. ᾿ ΟΑΡ. ΧΙ]. 4. τῶν κατοις, εν ΤῊ Ὑη. οτι εἰπὸν, οὐχ οψεται 132. 
δα ἐγω ἀανασπω αὐτὰς απο Τῆς γῆς αὐτῶν, καὲ τὸν οἶκον ἴπδὰ ἐχδάλω εκ ββέσον φυτων 132. 

ΕΖΕΚΊΕΙ,. ΟΑΡ, 1, το. πρόσωπον ἀνϑρωπου και τρόσωπον λε- Ὄντος 132. 1. τὰ Ὡροσωπὰ αὐτῶν και αἱ ττερ. ἐχαςὼ δυο συν- ἐζευγμι.. 132. 13. ἐξεπρρ. ὡς ἀφραπη" καὶ τὰ ζωα ἐτρέχον καὶ αν- ἐχαμπῖον δες. (ΟΣ, Ναν. 18.) 132. τό. καὶ ἡ ορᾶσις ἀυτὼν χαι το ἔργον ἀντῶων ἦν 132, ἴρ. ἐξηροντο και οἱ Τροχοι 132. 20. ἔχει ἦν Χαϊ τὸ τνευμια τῇ Ἴσορ. ἐπορευοντο τα ζωα και οἱ Τροχοι ἐξηροντο συν αὐτοῖς. τνευμα φωης ἦν ἐν τοις τροχοῖς 112. ΟΑΡ. 11. 6. και τα λογᾶς ἄντῶν μὴ φοβηϑης 112. ἀνϑρωπου λαλήσεις τας λογες μου 112. χε’ οπισϑεν' καὶ ἐγεγραπῆο εἰς αὐτὴν τ 32. ᾿ΟΑΡ, Π]. 2). ταδὲ λέγει Καὶ 
ὕαις λέγει Κυριος Κυριος 132. 
ΟΑΡ, ΧΙΙ͂ΥΝ. 2. βδεις οὐ μὴ διελϑὴ δι᾽ αὐτῆς 132. 

7. καὶ σὺ υἱε 
ἴθ, γεγρᾶμ. τὰ ἐμιπροσϑεν 

υριος, ἐᾶι ἀπο. καὶ τροσδεξωμαι 

3. Διοτι ὃ ἡ μενος δὅτὼς καϑηται εἰς αὐτὴν (4). ἐν αυτη) του φαγεῖν ἄρτον ἐνω- πιο Κυριου, κατα τὴν οδὸν τὰ ἐλαμ τῆς τυλης. 32. 4. κατὰ τὴν οδὸν ῃς τῦυλῆς τῶν αγίων τῆς τρος βορραν 132. 
Ν 

ΤᾺ ΚΝ. ΕΒΌΚΖ 1. ΟΑΡ, 1. 3. ἱεροῦδλοις τω Ισραηλ, ἀγι- ἤσατε χυτες Κυριω, κιξωτου τω Κυριω, ᾧ ῳκοδομησε Σαλομῶων 1Ὡς. μ Ουκ τιν ὑμῖν. λῶτρευετε Κυριω τω Θεὼ ἡμῶν. το εϑνος Ἰσραηλ, ἴπε αὐτὶ κατὰ τᾶς ὥατρ, καὶ φυλας τς. ς, Κατα την γραφ. λαυι βαιλεως ὃς ἐξασιλευσεν εν Ισραηλ, κατᾷ τὴν μεγαλ. ἤπο και, δι παντὶ ἐν τῷ ἁγιώ. τῶν Λευιτων, εμπροσϑεν, ἥμα τῶν δηῖϊδ ἐμ- βοσϑεν, χς, 6, ϑυμιασατε τὸ πασχα. καὶ ποιησατε κατα, ἤῃε ρ ὥασχα κατὰ το τροξαγμα τὸ δοϑεν, ἤης τὸ Κυριξ, τως. Ῥοῇ ὰ 6. ἀεοβάι σάρυι ἱ, ἴα μος Οοάϊςο. 

ΤΟΒΙΤ.ΟΑΡ, Ι. 1. Πεδιηΐ τὰ Ανανιηλ τῶς. οίπηϊ τὰ Αδωηλ 34. Τείηηιϊτε Γαξαηλ Ιὼς. εκ σπέρματος Ασιηλ. εχ φνλης Νιφ- ἄλιμι 234. 2. ἐν ἡμερ. Νεμεσσαρου (ἢς ἰπῆπ) 12 ς. εχ Θιξης τὩς, )4. ἐκ δεξιον της Νεφϑ. εν Γαλιλαια τ 5: 35 τοῖς πορευϑεισι μετ᾽ ἐδ 12 ς.. τοι; εἰσπορευομενοις μετ᾽ ἐμ 2 34. 4. εἰς γὴν Ἰσραηλ. πασα 'ληὴ Νέφϑ. ἤπε τὰ. ἀπὸ τα οἰκου Ἱερουσαλήμ. τῆς κατασκηνωσεως Ὁ. 84 ἢπ, σοχη. ἀείμηι, 12ξ. ωκοδομηϑὴ ἐν αὐτὴ εἰς πασας 234. 'φυλαι συναπος. ἤπε αἱ, 2 34. ὅ. επορ. εἰς ἴερουσ. ἤπε τελεονακις. ἀπαρχεσις δενατες των ωρωτογδνηματων 125. “" τὴν τσρωτὴν ν ἐπεῦδιεν αὐτοῖς τοῖς υἱοῖς, τοις ϑεραπ. ἐν Ἱερουτ, τ2ς. τοις ἱερβι εἰς ἱερξ. 234. το. και οἱ ἐκ τῷ γενεὲς μὲ, ἀείατι τ2ς. τς τήψυχ. μα αὶ φαγεῖν 234. 12. ἴπίερτ. δείξ Ὡς. ἔμεμν. τὰ Κυ- β42434. τΆᾶκχαι ἐδωκὲν ὃ Θεος. ὦ 3714. και ἡμὴν τὶ Θεξ εν ολη ὑχῊ μου γοραφςὴς ἄντα. καὶ τοορευομενος εἰς Μηδειαν παρεϑεμην 1 14. ἐνΡαγοις ἀργυρ. ΟΠ Ὁ τῆς Μηδιας, τ 5.ῦΘΣις, ἀπεϑανε σαρ, εξαστιλευσε Σεναχιριμ, καὶ αἱ (οπχο ὁ νιος αὐτῇ ἀντ᾽ αυτα,) τ δχ ἐπέγησαν 15ς. χαι ἐκ ετὶ ἡδυνηϑὴν 224. τό. Ἐν ταις νεμεσις. ἀοίμπι. τὲς ἄρτας--- γυμνοῖς ΠΟΠΊ. ἴδᾳ.]. οἵΠ| ἱπίοιτηδά. Ἵς ἐρριμένον, ἤὩ8 καὶ, 125. 18, ἀπεκτεινε Σεναχ. οτε, πε ὁ εὺς. τῶλλους γαρ δες. δὰ ἔῃ. σοχῃ. ἀοίμηϊ. τ2 ξ. το. Πορευϑεις τῶν Νμευι εἷς νπεδειξε τω βασιλει. περι ἐμὲ ἀείωπι. 12 ξ. οτι ὦ τοὺς ἱέκρους 234. ἐκρύξην---ἀποθανεῖν] , ουπὶ ἱπεγηηθά, 12 δ )ὺ κατεληφϑὴ μοι τῆς. 421. καὶ ἔφυγον---᾿Αραρῶϑ᾽ , οὐπὶ ἰη- . Καὶ εἐδασιλ, νιος αὐτῷ, καὶ ἔταξεν, ἤπε Σαχῳδὰν εἰ ἀντ , νιον Αναηλ τὰ ἄδελφε με. τ'ς. ἐκλογιςίαν---ὁ υἱές βου νΕΓ. 1. .] βασιλειαν αυτα ὥερι ἐμου. καὶ ηλϑὲν εἰς ΝΙνευι. οτε δὲ πλϑεν Ι οιχον μου, ἀπεδοϑὴ μοι ἡ γυνὴ μου καὶ ὄ υιος μα. (πὶ ᾿ἰδ ἀοῆηίϊς 
Π})} 12ς. 

[ΡΙΤΉ. ΟΑΡ, 1. 2. καὶ μηκος ἐξ, καὶ ὑψος τα τείχους τσὴ" 

- β ! 

εὐδομηκοντα, και Το ὥλατος πηχων τεντηκοντα 1} ς. τεσσαράκοντα ἀείμηι, 
ταξ. τεέζων αὐτὰ ῖὩς.- 
σιλευς. 

4. ὥῆχεις εἰς εξοδ. δυνάμεως δυνατων αὐτα, καὶ δια- ξ. ἐν ταις ἡμερ. ἔχειν. Ναδουχοδ. ἔπε ὁ βα- ὥρος Αρφαξ. πε βασιλέα, εν ταις Ἡμέραις αὐτῇ ἐν τω τε- διω τω μεγάλω ἐν τοις, ἤῃδ ΤΟυΤῸ ἔριν, τῶζ, σχουτο ει τχεδὶον 234. 6. ταντ. οἱ κατοικ. Τὴν Ὀρεινὴν, τὸν Εὐυφρατην, Τίγριν, γδασπην, (ῆπε Χᾶι τον.) καὶ τσεδιων Δριωχ βασιλεως Ελυμ. τως. καὶ τεδιον Αριωχ, 234. εἰς τὴν παραταξ. νιων Χελεεδ. 234. νιω Χελ, ἀοἤηηε τς. ). ὁ βασιλ. Ασσυριων ἀείμηι, Τοὺς κάτοικ. τὴν Περσιδα, και τρος δυσμας, και Κιλικίας, Δαμασκου, Λιβάνου και ἈΑντιλιδανου τς. 8, τοῖς εὃν. Καρμηλου, Γαλααδ, καὶ τὴν 123. πεδίον Ἐσδρημ τας, “πεδίον εἰς Αξρανλὼμ 2 34- 9. ὕαντας τὲς ἐν Σαμ. (ῇῃηε και) καὶ χε- θῶν τῇ 12ξ. ορδ, και εως ἱερουσαλημ, 214. καὶ Βετάνη---ῸῬαμεσσὴ] Λ Οὐπ| ἱπίοιτηρά, 12 ς. χαὶ Βαταναιαν, καὶ Χελλες, και Κεδες, καὶ τ 234. καὶ σασαν τὴν γὴν Γέσεμ. τῆς, 234. το. ἐπάνω του Τα.- γεὼς 234. καὶ τοὺς κατοικ. (ῇης τσαντας,) Αἰγυπῆου, ἐπι τα τὩς. 11. Ναξουχοδ, βασιλεως Ασσυρ. τς. 
12. ἢ μὴν ἐχδικησει τὰ ς. ἢ μὴν ἐκδικήσειν αὐτον παντὰ τῶ ορη 234. τῆς Κιλικίας Δαμασκου᾽ και Συρ. τὴς. υξ νἱάείυγ. καὶ ἄνέλειν 234. χάτοικ. γὴ Μωαξ, ἔπε εν. καὶ τοὺς εν Αιγυπίω ἤπε τσαντας. τως τὰ ελν), τὰ ὁρια, ἤπε ἐπι 1 25. 13. Και παρεταξ. προς Αρφὰξ. και ἐκρα- ταιωβὴ τᾶς. πασαν τὴν δυναμιν αὐτα τὰ Αρφαξαδ234. καὶ τὴν ππον, (ἔπε τασαν,) Καὶ ἐχυριευσε 1ζ2ς. 14. καὶ ἐχρώτησε τῶν τσολεων, (οπ Ὁ τυργων,) καὶ εϑηκεν ἀυτας εἰς ονειδίσμον, ἤης αὐτῆς, τᾶς. 16. Καὶ ἀνερρ. μετ᾽ αντον εἰς Νινενη 234. μετ᾽ αὐτῶν εἰς Νινευὴ τς. καὶ ὕληϑος ἀνδρων. καὶ ἣν εκει ἐνώχεμενος, καὶ ἡ δυναμις αὐτῷ 12 δὶ μέραις ἐχᾶτ. εἴκοσι, ἤῃε ἐφ᾿ 234. ἐφ᾽ ἡμέραις χ, (ἢς) 15 ὃ, 

απὸ προσώπου αὐτῶν 234. 

ΒΑΚΌΟΘΗ. ΟΘΑΡ, 1. 1. υἱκ Μαασεξ, υἱξ Σεδὲκ. υἱα Σαδικ 5 44. 2. εἐδδομη τὰ μηνος, ἤῃς ἐν, 234. 7. τὸν εὑρεϑεντα εν Ιερεσαλημ, 234. 8. Σεδεκ. υἱος Ιωσιου βασιλέως Ἰυαδα 2 34. 0. ἀποικ. τὸν Ναξουχοδ. τοὺς δέσμ. καὶ τους τέχνιτὰς ται τοὺς δυνατους. και εἰσαγαγειν αυ- τὸν εἰς Βαξ. 234. 10. Και εἰπὸν, δα. καὶ ἀνοισετε ἐπι 234. τ. καὶ περι τῆς ζωης Βαλτασ. τὰ υμὶ αὐτα 234. 12. Και τὰ διναι Κυ- βίον ἰσχὺν ἡμῖν καὶ φωτισαι. οπως ζησωμεν ὑπο. Βαλτασ. τ υἱὰ αὖυ- τα. καὶ δουλευσωμεν---χαι εὐῤησῶμεν 234. 13. οτι ἡμᾶρτ. τω Κυριω Θεὼ ἡμῶν ἀεζιηι 234. ιζς. ἔρειτε Κυριω τω Θεω καὶ δικαιοσ. (ἢπε ἥμων,) ἡμῖν ἡ αἰσχι. ἤῃμδ δὲ, 234. τό. καὶ τοις τροφηταις ἡμῶν ἀε- ἴυπε 234. τό, 17. τοῖς σατρασιν ἡμὼν ἔναντι Κύυριου, ἤηε ὧν ἡμαρ- τομεν, 234. 18. Οτι ηἡπειϑησ. αὐυτω. τῆς φωνης Κυρικ τε Θες μων 234. ι0. διοτι ἀπὸ της ἤμέῥας. εὡς τῆς ἡμερ. ἔπε και. ἦμεν απει- ϑόουντ. προς Κυριον τὸν Θεον 2 34- 3.0. συνετ. Κυριος Μωση τω παιδι. τοὺς πάτερ. ἡμῶν εξ Αἰγυπῆου 224. 22. χατ. οῷϑαλ. Κυριε τε Θεκ ἡμῶν 234. ͵ 
ΟΑΡ, ΙΝ, 21. Θαρρ. τεχνια. ἔρος τὸν Θεον, ἐξελειται, ἤης και, 37. 22. ἐπὶ τῷ αἰωνιῳ τῆς σωτηρίας ἡμῶν. ἣ ηξοι ἡμιν. ὥαρα τὰ αἰὼν. τσᾶτρος ἡμῶν 37). 24. χαρὰ τε Θεε σωτηρίαν ἡμῶν 37. ὅς. καὶ ἔπι τῇ τραχηλοῦ αὐτῇ ἐπιδησῃ 3). 26. Ἴρ05.. ὡσει τροιμνιον 37 27. ὑπὸ τῷ Θεξ ἐπάγοντος μνεία 37. 28. ἀπὸ Θεξ, ἤης τ, 37. 29: ὑμῖν αἰων. εὐφροσυν. ἤῃα τὴν, 37. ' 

Φ 

ΕΡΙ5Τ. ΤΕΚΕΜΊΖ, Μνεν. ι. Αντεπιγραφον επις.. τρος "ους απ- αχϑέντας. ὑπὸ τὰ βασιλ. Βαθυλωνιων, ἤπε των, 2 34. 2 ἀπαγισϑε εἰς Βαδυλ. βασιλ. Βαξυλων. ἤπε τῶν, 234. 3. ἐσεσϑε ἔχει ετι τῦλει- νῷ 234. 4. ἐπ᾿ ὠμὸν διβομενους 234. ς, ἀφομοιωθῆτε αυτοις, καὶ φοξος. ἐμπροσῶ. αὐτῶν και οπισϑεν Ὡροσχυν. αὐτο 234. 6 Εἰπατε ουν τη διανοια 234. 71. αὐτος τῇ ἐκζητήσει 2λ4- δ. Γλωσσα γαρ αυτοις 234. το. Ἐςι δὲ οτε και νφαιρδμενρ. εἰς εαυτες χαταναλι- σχδσι 234. τ. ϑέες χρυσ, καὶ ϑεες αρηρδς 234. 

ΘΟΑΝΤΙΟ. ΤΕΑΙΌΜ ΡΌΕΒΟΚ. γεν. 1. Και συξας αὐτοις Αδαρ. 132. 384. αἱ χρίσεις σὸν ἀληϑεις 5322. 4. ἐπήγαγες ταυτὰ σαντα ἐφ᾽ ἡμὰς δια τας 132. 27. υμννν καὶ εὐλογαν, καὶ ἐδοξαζον τον 132. 38. Ευλογ. σασαι αἱ δυναμὲν Κυριου 132. κ6, Ευλογ. παντα τὰ ΧηΤη και 132. ς8. Ευλῳ- τὰ ϑηρια χᾶϊ ὥαντα τὰ χκτηνῃ 132. ᾿ 62. Εὐλογ. δελοι Κυριου κὸν Κυριον 132. 

ΒΑΡΙΕΝΤῚ ΖΞ, ΣΆΙΙΟΜΟΝ. ΟΑΡ,]. ,. δοκιμαξ. δὲ ἡ δυναμ. 234. ἐλέγχρι τ΄ ἀρ. ὼς. 4. 8δὲ κατοικ. ἐν ξοματι 234. 8. εδ' οὐ μη παροδεὴ 234. τι. Φυλαξ. τον Ὑογοσμον 1Ὡς. 14. και μάκαριοι α΄ γένεσ, εκ ἐςὶν ἐν αὐταις φαρμᾶκ. ϑανατα τ2ξς.. τό. συν- 
ϑηχὰς εὗντο ρος αὐτὸν τ2ζ. " 

Οὐ. ΠΙ. τ. Δικαίων ψυχαὶ εν χερι. Θεδ, καὶ οὐ, ἔπε δὲ, 132. 9. 5,2ρι:9 καὶ ἔλεος τοῖς ὁσιοις αὐτῇ 37. 

ΒΑΡΙΕΝΤῚΖ ΒΙΚΑΟΘΗ. Ριοίορ. ἀλλα καὶ τους ἐκτὸς δυνασϑαι 
234. ὥαππος μον ἴησ. ἤπε ἀτῖίουϊο, 234. εἰς τε τὴν του νομόυ 234. 
οαη] ἘΔ. οπι. τὰ νεῖο οχϊττυς ἴῃ Εά. ΑΙεχδηάγ. καὶ των ἀλλωὼν 

Ἄς τῳ 



-αὐὐν τ ῳᾳρ͵ΆΊΒεο.. ὦ -- - 

ΑΌΘΕΝΘΑ ΕΤ ἘΜΕΝΘΌΑΝΘΑΙ ΙΝ ΤΟΜ. ΠΙ. ΓΡ.ῸΡ. 

διοντων σατρ. βιξλ. αναγνωσὶν 234. τροσηχϑην (ν εχ τὐάϊταπι.} καὶ ταγμᾶσι αὐτὰ, καὶ 4234. ᾿ς. ἐγκαταλειπὴ ἐν χαιρω πονῆρω 125, 234 
αὖτος συγίραψαι 234. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν βιξλων 534. παραγενομε- 7: ἥμεις γεγραφηκαμεν, ἔπε οἱ Ἰεδαιοι, τὴς. καὶ ἀκμή τῇ μι " | 

νος εἰς Αἰγυπῆον 234. εὑρον ὃ μικρὰν παιδειας ἀφορμὴν 234. αναγ- 12ς. αῷ ἃ ἐπερὴ ἴασων 125. 8. καὶ προσήνεγκ., ϑυσιας τ 
καιοτάτον ουν εϑεμὴν 234- τῇ μεϑερμπνευσαι χρόνω τηνδὲ τὴν βιθλν το. ἼἜἜτες---ὀγδόου] αὶ οὐμπι. ἰηϊοτιηθὰ, τ2ς, διϑασκ. Πτόλεμ. δ δεν: , 
234. ἐπ᾿ σερας αἀγοντὰ τὸ βιδλιον ἐκδεέδοσϑαι 234. τροχατασκευ- Ἄεως 12ς. 13. ἤγεμῶν καὶ ἡ δυναμις αὐτῇ κατεχκοπησαν ἐν τω Ναν, 
αζομινος τὰ ηϑὴ 234. ἤπε τῆς, 12ς. τῷ τῆς Αναναιας ἱερῳ 234. τά. χαι οἱ σὺν ἄντω, χα- 

θ'ν. ὅπε φιλοι, 125. τῷ λαξειν χρηματὰ 234. 1ς, τῶν "ερ. τὰ Να- 
Ι. ΜΑΟΟΘΑΒΆΟΚ. ΟἌΡ; 1. 1. ἐγένετο μετα, ἢπε καὶ, 125. ναΐβ 125, 234. κακείνου---τεμένους] αὶ ΟΙπὶ ἱπίοττηρά, 14 ς. παρελϑ. ᾿ 

Αλεξανδρ. Φιλιππου, ἤπε τον, 234. εκ γῆς Χετῖΐ. ἔπε τῆς, 12, 234. μετ᾽ ολιγὸον 234. 6. κάι μελη ποιησαντες, ἀείαηι Ι2ς. 1. ὃ 

καὶ ἔπατ. Δαρεῖον, ἢῃε τον; 234. 4. καὶ ἐχρατ. οχυρωμάτων, και ἐδωκε τους ἀσεξησ. 12ξ, 234. 18. Μελλοντ. ἄγειν, ἢ ουν, τς. ᾿ 

ἤηεπολλων, 12 ς. 2, 3. καὶ ἐσφαξε βααιλεις. Και διηλθὲν τς. καὶ ἄἀγῆτε σχηνοπήγ. ἤπε τῆς, 12 ς. ὁτέὲ Νέεμ. ὡκοδομησε το, τε ἱερὸν 234. 
ὑψώϑη ἄζο. τἀ ἔπ. νεγ. 3.1 πῖς 234. 4. Καὶ συνηῆζε δυναμιν τᾶς. οἰχονομῆσας τέ ρον 12ς. 10. τάξιν ἔχοντ. ανυδ' ἐν ᾧ, ἀείωπι 12 ς: 
χώρων, εϑνων, ἔπε και, 125. Ροΐξ καὶ τυράννων, δἀάϊε και υψωθη καὶ ὡςε αἀγνωςον εἰναι, ἥπε τσασιν, 12 ς. 20. εδοξε τῳ Θεῳ, ἤπε οτε, 12 5. 
ἐπηρϑὴ ἡ καρδια αὐτῇ 234. 6. ἐκάλεσε τοὺς τραιδ. ἤμε καὶ, 125. βασιλ. Περσιδος, ἔπε της, τας. σὺν τοῖς εγίονοις τῶν ἱερέων τῶν ἀπο- 
τους συγτροῷ. ἀντω τ2ς. εκ νεότητος 234. 8. Και εἐκρατησαν οἱ - κρυψαντων τὸ πὺρ ἔπεμψεν αὐτες ἐπὶ τὸ πὺρ 434. ὡς δὲ διεσάφησαν 
παιδι αὐτα 12ς. 9. μέτα τὸ ἀποϑαν. αὐτὸν ἀείῃπϊ 12 ς. 0. υἱὸς ἡμῖν] δὲ τ2ς. μιν 234. 21. Ἐκελευσε τες ἀποξαψ. τ5ς. 22, 
᾿Αντιόχου--- Ῥώμῃ} κα οὐπὶ ἱπίετπηεά. τᾳς. ἐν Ῥωμῃ, ἤπε τῇ, 234. ὥς δὲ ἐγένετο, και χρον. ἤῃς τουτο, 12ς. ΤῈ ὅ ἡλιος ἀνελαμψε τας. 
11. λέγ. τορευϑωμεϑα, καὶ διαϑωμεϑα τ2ς. 12. Και ἐμεγαλυνϑὴ ὃ πλ. ἀντελαμψε 234. 23. Προσευχ. δὲ ἐποιησαντο οἱ ἐρεῖς δαπανω- 
λογὸς 434. 13. προσεϑυμι.. τινες τῇ λαξ. εδωκ. αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς μενοι, καὶ τσαντες 12 ς. τότε οἱ εερεις 234. κχαταρχομένου---κτίγης ἴῃ 
ἐξουσιαν ποιήσαι κατὰ τὰ δικαίωμ. 234. 14. ὡχοδομ. οἱ νιόι τῶνψή ΟοπΊ, {ε4.] καταρχ. Ιωναϑαν, τῶν δὲ λοιπὼν επιφωνουντων ὡς Νεεμιου 
ταρανομων γυμνάσιον 125. κατὰ τὰ νομιμᾶ τῶν εϑνων, ἀείιπι τας. τως" Κυριε Κυριε, ὁ τσαντων χτιςης 12ς. καὶ τῶν τε λοιπων 234. 
τς. Και ἐποιησαν ἀκροῦδυς. ἤπε εαὐτοις, 12ς. χαὶ εδευχϑ. τοῖς εϑνεσι 24. προσευχη τὸν τρόπον τατον, ἔπε ἐἔχϑσα, 234. ὃ᾽ φοξερὺς---τὴν 
ἀείιης τως. καὶ ἐζευχϑ' εν τοῖς εϑνεσιν 234. ἐπραϑ. τοιῆσαι, ἤῆς διασπορᾶν ἡμῶν νεῖ. 27.} αὶ οὔπὶ ἰηιεγαχοά. 125. καὶ ἰσχυρος, ἀεἤηι 
τα, τὼς. τό. βασιλευσαι Αἰγνπῖε, ἴπε τῆς, 155. 17. εἰσηλϑ. Αντι- 234. 26. και ἁγιασον αὐτὴν 234. 27. τῆς δελευοντας τοῖς εϑνεσι, 
οχος εἰς 234. καὶ φολω μεγάλω, ἢπε ἐν, 12ς, 234. 18. καὶ απ- με εν, 234. τς ἐζεϑένημ. επιδε, ἥπε καὶ βδελυκτους, 12ς. βϑὲ- 

ἐςραφη Πτολεμόιος 234. 10. Και προκατελαθοντο πόλεις οχυρᾷςἀ λυκτ. εφειδὲ 234.. καὶ γνωτωσᾶν οτι, ἤηε τὰ ἐϑνη, 234. 20. Τοῖις 
ἐν ΑΙγ. 12ς. καε ἐλαβὸν τὰ σχυλα 234. 20. μετῶ τὸ---τρίτῳ ἔτε!)]͵ δδείξ τως. 30. Οἱ δὲ οἱ τερεις 234. τῆς ὑμνες, ἀοίαπε τ2ς. 31. Και 
α οὐπὶ ἱπιειτηεὰ, τᾶς. ἑκατογῷ καὶ τεσσαρακ. καὶ τρίτῳ] ργ. 234. καϑὼς ἀνηλωθὴ 12ς. λιϑ' μειζον. κατασχ΄. τοῦ τόπου 234. 31. τῇ 
καὶ Ιερεσ. ἥτε ἀνεξη εἰς, 12ς,234. 21. εν ὑπερηφανειχ, ἀείιπξ τ2ς. δὲ ἀπὸ---φανερὸν ςοη,. 24. ἀαντιλαμψαντος δὲ φωτος ἀπο τα ϑυσιαςη- 

χαὶι τὰ σκενη, ἤπε σαντα εἴ αὐτῆς, 12ς. 22. καὶ τῆν τράπεζαν, τά μιου εἐδαπανηϑη. Και φαάνερον 12ς. 43. τῶ βασιλει Περσὼν 234. 

σπονδεια (ἢπε τῆς τροϑέσεως χα!) τας φιάλας ϑυΐασκας (ῇ.) το ηγνισαντο ((οτῖ, ἡγνισαν το) τῆς ϑυσιᾶς 234. 34. Περιφραξ. βασι 

καταπετ. ςεφανες, κοσμον χρυσουν, οβεῖετ. δὰ ἔπ. οοηΊ. τη, 125, λεὺς, ἢπε δὲ ὁ, 234... 3. πολλὰ διαφορὰ ἐλαμξανον καὶ μετεϑδιδὼ 
23. τὸ ἀργνρ. το χρυσ. ἤμε καὶ, 12ς. σκευὴ ἐπιϑυμητα" τὰς ϑησαυ- 234. 36. οἱ περι τον Νδεεμ. τατον ἐεφϑαρ, ὃ τερμηνενεται 234. καλέ 
ρους, πε και ἐελαξε. τες ἀποχρ. ὃς εὑρε, ἀείυπτ τ12ς. 46. ἄρχοντες ταῖ δὲ ὅτε. αἀ ἔῃ. οοπ.} κα 15 ς. τσαρὰ τοις τολλ. νεφϑαὶ 234. 
--ἰἶν τίνϑει νεῖ. 27.] μικροι καὶ μεγαλοι ἴδητιπὶ 125. 27. χᾶι τᾶς 
γυμφιος ἀνελαξε. καϑημ. ἐν τσαςω ἐπένϑη (0) 234. 28. καὶ σας ΠῚ. ΜΑΟΟΑΒΖΟΚ. ΟΑΡ. 1. τ. Ὁ δὲ--- γενομένην] εν δὲ κις 
οἰκὸς Ιακ, ἔπε ὁ, 234. 20. μετὰ δυο ἐτη, ἤπε Χχαι, τὼς. αἀπέεγειλὲν ἥμεραις ἐχεινῶῖς Πτολέμαιος μαϑὼν τῆν γινομένων (ἢς πηοηά. Ργ γι- 
Αντιοχος ὁ βασιλευς ἀρχοντας 234. 30. καὶ ἐπέπεσαν ἐπὶ τὴν τος νομενῆν) 125. κράταμ. ἀφαίρεσιν, ἤπε τοπών, 12ς. χαὶ ιππίαις, 
λιν. ἐπαταζεν αὐτὴν πληγὴ μεγαλῃ 234. εξ Ισραηλ, ἀείυηϊ τ2ς. καὶ τῆν, ἥπε αὐτξ, 12: ἐξωρμισε μέχρι τ2ς. οἱ περι τὸν Ανίοχον 

31. καὶ ἐλαῦδεν κυκλω καὶ καϑέιλε τες τοιχξς καὶ ἐλαδε τῶ σχυλλ 234. 2. ἐκπλῆρ. τὴν ἐπιδολὴν 12ς. ὭΈρι τὴν τῷ Πτολ, 2ή- ὡς 
καὶ ἐνεπύρισεν αὐτὴν τύυρι 12ς. τὰ τεῖΧῊ χυχλω, ἤπε αὐτὴς, 234. μόνος κτεῖναι αὐτὸν καὶ τὸν σόλεμον διαλυσαι 12ς. κτεῖνα Τουτοι 
32. Και ηχμαλωτευσε γυναίκας, τέκνα, κτηνὴ αὐτῶν ἐκληρονομῆσαν 234. 3. διαγαγ. Δωσίϑεος Ιαδάιος, υξερον, οϑεῖετὶ5 ΟΠ" 5, ὁ 5. Τῶι" 

12ς. Χαὶ ἐχληρονομῆσαν 234. 33. τείχει μεγάλω καὶ ἰσχυρω, ἀείσης τατρίων νομὼν ἀπηλλοτρ. 234. ἀσημον τινὰ κατεχτεινεν 124 4: τῷ 

12ζ. χαὶ συργοις οχυρβοις 234. 484. εϑνος αμάρτωλον, ἀείιηϊ 125. ὡὠραγμᾶτ. ἐρρωμενῶων, ἤης μαλλον, 125. ἡ Δρσιν. ἐπιπορευἀενη 234 

35. καὶ συναγαγ. Ἱερουσαλήμ, ἢπε τὰ σχυλα, 1)ς. καὶ ἐγένοντο--- και γυναῖξιν ϑαραλαιως, ἐπαγίελλομενην δοσιν (0) τ2ς. αἱ τέχνος 
διαπαντός δὰ ἔῃ. νετ. 36.] αὶ ουπι ἱπίεγπιεὰ. ᾿. 5. 37. καὶ ἐμόλυναν καὶ γυναιξι ϑαραλεως 234. ς. αντιπαλ. εν χειρῶν νομαῖ (Πς) δια, 
το ἀγιασμα, ἀείυπι τ2.. 48. δι᾽ αὐτες, ἀείμηϊ τᾶᾳς. καὶ ἐγένετο φϑαρ. 234. 6. Καταχρ. δὲ τῆς ἐπιδολῆς 12ς. 8, διαπεμ’. τρος τν΄ 
ἀλλοτρία---ἐγκατέλ. αὐτήν τἀ ἤη. οοπ).]}. αὶ οὑπὶ ἰηίεγπιθά, τῶς. χανὶ'.. Φιλοπατορα 234. τες ασπασαμενξς αὐτὸν 234. χαὶ ἐπι Ὀὲς συμδεὶ 
Ὑγένοντο ἀλλοτρ. τοῖς γεννημ. αὐτων 434. 30. και τὸ αγιασμὰ αὐ συγχαρησ. ἀείυπι 12ς. συγχαρησαμένους 234. μαλλν αὐτῶ πρ- 
Τὴν 234. ἢ τιμὴ--- ἀτιμία αὐτῆς νεῖ. 40.] αὶ οὐαὶ ἱπίεγιηεά, 125. ϑυμηϑ. 12ς. πρὸς αὐτὲς---καὶ ϑύσας νεῖ. 9.1 τρος απτες διαχομ΄. -------- - 1 
ἄλλος αὐτῆς] ὁ ατιμασμος αὐτῆς 234. 41. ὃ βασιλευς παση, σϑηναι, τσαραγενομενος δὲ εἰς Ιερεσολυμα ϑυσας 234. 9. τῷ ΘΕ] 
ἅπε Ανηρχος, 125. 42. καὶ ἀπεδέξαντο τὰ εϑνη τὸν λογὸον 125. ἢπε μεγιξῳ, 12ς. τῶν ἑἕξης---καὶ δὴ] αὶ οὐπὶ ἱπιειτηεά, 2 ς. Τὶ 
43. καὶ εδὰς, τοις εἰδωλοις αὐτῇ 234. 44. ὃ βασιλ. Αντιοχος βιδλ. ἑξῆς τι] ὧν ἐξεξι 234. εὐπρεπ. καταπλαγεῖς ἐν τω σαραγενισϑ | 

234. βιξλ. ἐκ χειρι αγίελων, ἀείμηϊς τ2ς. καὶ [εδα, ἔπε τας πολεις, 234. ιο. Θαυμ. και τὴν, ἤπε δὲ, τ2ς. ενεϑυμ. εἰσελϑεῖν, ἤπε βι ! 
12ζ. 4ξ. ολολᾳυτ, ϑύυσιαν, ἤμε καὶ, 12ς. καὶ βεδηλ. σαξᾷ. καὶ ασϑαι, τς. 11. μὴ καϑηκ. γενεσϑαι τοῦτο 234. εἰσιέναι ἀθ , 
εορτας, ἀείῃηεξ τ2ς. σαδξατον καὶ τὰς ἐσρτας 434. 47. καὶ οι Ξ ιερευσιν, ἥπῃε τασι, 125. αλλ᾽ Ε τῳ τροηγέμ. ἢ ̓ 
μησαι βωμ.. 234. 4δι καὶ βδελυξαι τας 234. βδελύξαι--οὐνΗθο μα. μόνῳ, 125. ἸπρΟΉγ. σαντων ἀρχιερεων 414. καὶ τὸ! κατ ἐνιαντ. 
τα δὰ μη. νεγ. 29.] αὶ οὕχῃ ἱπίεγιηδά, τῶς. ςο. Και ὃς εὰν μὴ τοι. ἢηεαπαξ, τ1ς. καὶ τδτο απαξ κατ᾽ ἐνιᾶυτον, πδαμὼς ιυτος εδελετο, 

σε! κατὰ τὸν λογον 234. ξςι. Και κατα ταντας τῆς 234. καὶ πειϑεσϑαι 2)4- 12. ΡῬτοτίιβ ἀρεῖ 12ς. 14. εἐφῆ κὸ καχὼς αὐτό 

ἔγραψε ὩασΉ τῇ 12ζ. ἐεπισχοπ. ἐπὶ τὸν, ἢπε παντῶ, 12. χαὶ ποι τξτο τρατ]εόϑαι 234. τς. γινόμενου δὲ ἐφὴ τΕτε" εἰσλευσεσϑαι ἱμε; 
λιν, ἀείθης 12... ς2. εποιησ, χακα τολλᾶ εν τῇ γη 234. τ4. Και και ϑελ. 224. τι6. Τῶν δὲ---Θεξ} τῶν δὲ τερεῶν δεομενω τα Θεβ, ἴὰνε 
ὡκοδομῆσαν βδελυγμα, ἰηϊετττιοά, ομηἱπε, τῳ ς. τεεντεκαιδ. ἡμέρα εν μεγιςα, τῆς. οηϑειν τοῖς ἐνεγωσι, καὶ τὴν 334. καὶ τὴν ὁρμὴν δίς.. 
μηνι Χασελευ 234. ἐν τολ. [5ὃ. ὠκοδομ. πε κυκλω, τς. ςς. Και. δ ἤἥπ. ςοπι.ἷ α 125. 18. καὶ σλοδῳ---λατείας} α ἀπὶ ἱπίεγπιφά. ; 
εϑυμίων ἐν ταῖς πλατείαις, οεἴετία οπι δι, τας. ς6. Και βιξλια τε τ:2ς. τὰς σλατιας ἐνεπλῆσαν 234. 0. Αἱ δὲ και αρτὼς τροσεραλ.- 

ἀρ οΣ ν ρὸν τ ἤπε ἃ ευρον, 125. εἐνεπυρῆσαν (ς ᾿ῃῇ1.8) εν τυρὶ 234. μεναι 234. ἰ καὶ τροσαρτίως---αἰδὼ} α οὐπὶ ἰηϊειτηοά, ἐἰἰϊς. 40.7α. 
57. εἰ τις οὐ συνευδοκει, τὸ συγκρ. ἔπε τῶ νομω, 12 ς. κατὰ τὸ συγ- τε νεογνᾶ τὺν τεχνῶν, αἱ τρος τετοις. τοαραλιπομεναῖὶ αλλὼς τᾶι.. 
κριμα τῇ βασιλ. ἐϑανατεαν αὐτὸν 234. ς8. Ἰοΐερτ. ἀεοῖξ 125. ζ9. κατα αγνιας ((οτ. αγνας) ἀνεπιτρ. 234. εἰς τὸ μρον'ηϑροιξ. ἴῃς. 

Και ϑυσιαζοντες, οπλ 5 της 8, τῶ ς. εικαδι τὰ βὴν. ἦσαν ϑυσιαζον. παυανυπερτατὴν, τ2ς. 21. Ποικιλη δὲ ἢ τατων δεησις 135. 412. τὸ 
τες 234. 6ο. Ἰηΐερτ. δρείϊ 12ς. κατὰ τὸ ὥρογαγ. τὰ βασιλεως τῆς τροϑεσίως ἐχπληρ. ἤπὸ αὐτ8, 125. ἘΧΤΛΉΡΕΡ βεΐομενου 14. 

2334. ὄι. τὰ βρεφη ἐκ των τραχηλὼν τὼ γυναιχων, ἘΝ ]Π4 18 ογ 5 23. τὴν ὁρμῖν] τὴν φωνὴν 12ς. κᾶν. ἐποιησαᾶντο ἐν Τῷ 23.- μολὲ τε 
υἵχυς δὰ ἤπ. ἐοπι. 15 ς. 62. και ὠχύρωδ. ἐν αὐτοῖς τὰς, του μὮὉ ἄπο τε τωνλιερεων καὶ πρεσξ. 234. τῆς δεησ. παρῆσαν φασιν 134.. 
φαγεῖν τὰ χοινα 224.-: 63. Και ἐπεδεξαντο ἄπόϑαν. 12 ζ, 233... και 24. ὡς ἐμπρ εν ἐν τάτοῖς, ἀείηηῖ 125. ὡς ἐμιπρ. ἐπομῖῦνον εν τξρις 

μη βεδηλωσ. διαϑηχκὴην αὐτων αγιαν 234. 434. ὅς. ξρεσᾷ. πολλὰ εἐπείρωντο τὸν ἀγέρωχον ὥντξ νὲν εξγαν. 

τῆς ἐντεϑυμημενης ἐπιδουλῆς 234. Αἀ νοσ. βονλης ἀεπεὶῖ οδρ.ἰ πὶ 
Π. ΜΑΘΟΘΑΒΖΈΟΒ. ΟΑΡ, 1. 1. Οἱ ἐν [ερουσ. ἀεῆιπε 23 Οὐοάϊοε τὰς." 27. τὸν τὸ τᾶν κράτος ἔχοντα 234. 28. ἔχ δι τας; 

1. ἀγαϑα ποιῆσαι, ἔπε καὶ, 234. Αδρααμ, Ισαακ, πε καὶ, τς. ἊΝ χουκνοτητος ([οτ. τοικνοτητος) 234. 29. πάντων τὸν ϑαγατον ολρασ- 
τὸν δαλὸν αὐτξ τὸν τριξον, τᾶς. 3. καρδ. μεγαλ. καὶ ψυχ. βουλομ. ; 

ἀείυπς 125. 4. εν τῶ νομω, καὶ ἐν, ἥπε αὐτε, τ2ς. καὶ τοῖς σροσ- 
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ΟΠ ΘΟΡΙΟΌΝ ΑΚ ΟΟΆῦΜ ΜΑΝΟΒΟΚΙΡΤΟΕΌΝ 

ΗΟ ΟΡΕΆΙ ΙΝΒΒΕΨΙΕΝΤΙΌΜ ἘΝΌΜΕΒΑΤΙΟ. 

137. Οοάθχ Απιδτοβίβη. Β. 73. 
138. ----- ΑἸΔδτοβίδη, Μ, ὅς, 
130. ----- ΑἰαΡγοβίδη. Α. 148. 
140. ---- Βαβ]θθηβ. Β. χ. 33. 
141. “-““- Τδυγηοηβ. Β. ἢ. 42. 
142. ---- Νιμάοθοη. χ. 
143. --- Νἱηάοβοη. χίχ. 
144. “-““- ὙἸηάοθοη, χχίϊ!, Ἰψαγαῦδο, οοχχν ὶ. 

ΝΥ εβδβεὶ. (]ὰδ ϑιιργ. δὰ ἤυπι. 1.30.) 
145. ------ Βοτρίθηϑ. ἷ. 6. Μυβεὶ Βογρίδηϊ 

ψ εἰ ετῖβ. (γἹὰ, Ῥγββέ, δὰ 1,. Ῥβαϊπιον.) 
146. ---- Ζεϊδάδηβ. βἶνα Β᾽ οι. Οατάϊπα- 

118 Ἔγδῃο. ἀθ Ζεϊδάα. 
147. ---- Βοαϊείδη. οἸπ Κὶ, οό. ἡμης 1[μδυὰ. 

.- Οἴθο. 30, 
148. Μαιίοαπ. τος. 
149. ----- Ψἱπάοδοη. νἱ,. ἀρ. ᾿μδηῖθδο. 
150. Ἐδτταυίθῃβ, ἢ}. 
151. Ζοηΐδη. βἶνα ΒΙΌ] οἵα. Εταῖν. Ργω- 

ἀϊοαῖον. νηθιῖ8. (ΥἹὰ. Ῥγαξ. δὰ 1 δ. 
Ῥβδίτλου. εἴ Ἐδὶδί. ἡ. 1. Ὁ. 71.) 

152. ---- Ναηίΐδη, ἱ, 6. “δοοδὶ Νδηὶ ϑεηβῖο- 
τ ψϑηδί. (Ἱά. Ὀγαξ, δὰ 1δτ. Ρ86]- 
γὴ0γ.). 

153. Ψαιίσδῃ, 274. ᾿ 
154. ---Ο-΄ἰσ-- Ηδρθηβ. Μαεογηηδῃ. ἱ. 
155. ----- Ηδροηβ. Μοδγιηδῃ, ἴϊ. 
156. ------ ΒΔΒΙ]6ΘΏ8. Α. νἱὶ. 3. 
157. ----- ΒΑΒ,]θθηβ. Β, νἱ. 23. 
1 58. ------ ΒΑΘ]]66η5. Β. νἱ. 22. 
Γξ0. --“-- ἸὉγτοϑάθηβσὶ. 
16ο. Ὀγοβάθῃϑ. ἱ. 
Ιό1. ----- Ὀγϑβάθηβ, ἢ, 
162. «------ ῬατϊδίδηΒ. 24. 
163. Ῥαγίβίβηϑβ. 26. 
164. Μυβεὶ Βυϊϊδῃ. κ 5.33. 
165. ------ Μυβεὶ Βηίϊδη, ςς 34. 
166. ------- Μυβεὶ Βεἰΐδη, 5530. 
167. ----- Μιυβεὶ Βπηΐδη. ςκ 63. ἥ 
168. ------ Μυβεῖ Βυϊίδη. ς ς70. 
169. Μυβεὶ Βεϊΐδῃ. ς 971. 
170. Μυβεὶ Βυιίδη. ς 582. 
171. ---- Μυβεὶ Βηϊϊδη. ςός 3. 
172. Μαυβεὶ Βυίϊδη, 5737. 
173. ----- Μιμεὶ Βυίϊδη. ς 748. 
174. ----- Μιμεὶ Βηϊΐδη. ςγ86. 
175. -πτ-ς ΝΜιυμπεὶ Βείϊδη. 2. Α. νἱ, 
176. Μυβεὶ Βηΐϊδη. 9 563. 
177. ----- Ῥαγβίθηβ. 27. 
178. “τς Ῥατιβίοπβ. 40. 
179. ----- Ῥαγίβιθῃ8. 41. 
18ο. Ῥαυ βίθηβ. 42. 
1δ1. ------- ϑαχο- ΟΠ θηβ. εἶνε Βιδ)οῖι. θυ- 

εἷβ Βαχο- σοι μδηί. 
182. “τς ΟΒι ρίας. ἱν. 
183. “τς Ομ σίδη. ν. 
184. --ττ- Νἰπάοθοη. χνὶϊ. 1ωζδηλρθο. 
185. ---α Ὑ)ηάοθοη. χν]!!. 1,ἀπλθος, 
186. ΨΜιηάοθοη. χὶϊ. 1ζδηλθδο. οοχονὶ. 

ΝΙθ886]. ροβίθα ἀδβίρῃδί, πη]. 220. 
187. ΘΔΏΡΘΓΠΊΔΏΘΩΗΒ, 10. 
188. ΒδῃρδγΓΠΔΏΘΉ8. 186. 
180. --τ-ς ϑαηρεοσγιηδηθηβ. ΧΙΠ. 
100. “πο ΘΔὨΡΘΥΠΊΒΏΘΗΒ. 90. 
ΙΟΙ. ΘΔΠΡΟΓΙΏΔΏΘΗ8. 188. 
192. “τς Ῥαυβίθηβ. 13. 
193. --- Ῥαυβίβῃβ, 21. 
1904. “-τ- Ῥαγιβίβηϑ. 22. 
1905. ---ατ ῬΑΓΒΊΘη8. 23. 
106. ----- Ῥαγβίθηβ, 25. 
107. “--- Ῥαυ βίη, 20. 
108. --“-- Ῥαγβίθῃβ. 14. 
1909. ---- Ἐδιοηβῖ8, Μυϊπα. 
400. ΒοΙ]. Βαγοσα. 1 δ. 

201.. --“--- Βο΄]. Βαζοοο. 107. 
202. Βοά]. Οτοσανεὶ]. 1 10. 
203. Βοι]. 1μαυά. Ο. 41. 

204. Βο(!. 1μαυά. Ο. 48. 

205. “Ὁ ΟΟἸ]ερὶ! 55. Τ πη. Οδη δΌγ. 

2ο6. ΟΟἸ]ορὶϊ Θομν]ο-Οαἴθηβ. Οδπίδῦ. 

Ἷ 

-- 7͵ἪτὯταὐὰπ .. το Α΄ 



Ἧ ΠῸῷᾺῳΨ.. 

᾿ “π΄ ΟΟΒΘΙΟΜ ΟΒΖΕΟΟΒΌΜ ΜΑΝΟΒΟΒΙΡΤΟΒΌΜ. . . “᾿ 
ἱ ! τοῦς, 

207. Οοάοχ Μυβεὶ Βυϊίδη, 14. το | 244. Όοάοχ Ψαἴοσλη, 4332. ἢ 8 
ιἰ λοῦ, “τ  Τυρβίηρεπβ. δοβησγτεγ. 1} 248. Μαξοδη. τυ κεν τῶν τ τ ἃς Ἐκ τα ᾿Ξ 

209. “----- Βοτζοῖμεὶ ἵν. 2406. Ναίίσδη. 1248. 286. ----- Μϑδϊς, χχχ. Ρ] τα τς 
] 210. “-“--- οι ὶ ἵν. 247. --ς-- Οὐθιπο- διίίοδη. 1. 287. Μεάϊο. χὶν. ΡΪ ἐν " 
' ) ᾿ 211. Ψαῖϊσδη. 1541. 248. Ναῦοδη. 446. 288. ------ Μοάϊΐο. ν. ῬΙμΕ τὶ ψ᾿ 

212. Ψαμοδῃ. 1542. 240. ----- Ναιίοσδη. ΡΙΪ βϑουηᾷὶ ἢ. 280. ----- Μεαϊο, ἢ Ρ] Ἀι 
: ο τον ᾿ : ῬΙο, ἰχ, 

ἱ 213. Ψαϊρβη, 1843. 250. ---- ΒΙΡΊΊοτΝ. ΕἸδοῖοτ. ἃ]. Μοῃδολ [ 2090. Μραΐς, οἰϊπι αι ἘΠ οὶ ἢ 214. Ψαθέδη. 1870. 148. (οἴϊηι 5.) Μαϊοτῖβ ΕἸοσθηξῖβ, οοϊοιία; 
| 215. ΨΜαὔσδη. 1872. 251. -- Μραῖϊο. χχνῖϊ. ῬΙ]μξ, ν. 201. ---- Μράϊο. χχχίχ, Ρ] 

“τό. ---- Μαθοδη. 1927. 252. “-- Μράϊο. χχυῖ!. Ρ] υἵ, νἱ!, 292. -----.- Μααϊο. 1, ῬΙαι ΒΡ; 
417. Ψαΐολη. 34:1. 253. “-π-- Νναδοδαη. 9446. 698: .-----ἕ χήιο. χαννα, Ῥίαι. 

ἐ .418. Ἐπιβίυϊοπι ΜΒα ουυδάδιι ἴῃ Τλοτ, Ῥβα]- 554. Μαϊίοδη. 337. 204. ΟοἸ ορίὶ Ἑριδηύρ,. δι. Τὴ 
) . Τρ, 255. “-΄ Ναϊίζοδη. 4.8. ᾿ 

210. Οοὐοχ Ψιπάοθοη. ΧΧ, Τλταῦθο.. 256. Ναδοδη. δον μεξυται ὰ 4υΐ βιιρτὰ τερίϊυ8 ἀδεῖρτιι. 
᾿ : 220. “--- Νἱηάοθοη. χΙ!. {1646 ᾿πηλ. ἡ. 186.) 257. γαιίςαη. 7 43. λοξ. -- να ἘνψρΘτΝ ἰς ἷἶχ, 

ὴ 221. Ψίηάοδοη. χνὶ. ([ἴπ Ριαῖ,. δὰ | 158. ----- νιΐοδη. γάρ. ᾿ “χύυ: τον Μοτιρσας 
| Ῥβ4]π). ἀδβίρμιδϊ, ἢυτα. 276.) 250. Ψαδογῃ. ἃ 437: - ὥς 

222. Ψιηάοδθομ, ΧΧὶ. ΔΙΌ 6ο6. 26ο. ----- ΒΙΒΙΙοΐ. ἴω Ηκαἰηϊθη8. 207. τ Ὁ" 
223. Ψιηάοῦοῃ. χχὶ!. 1δταῦθο. 261. Μβράϊο. χχχ. Ῥ]αῖ. νἱῖ. 209 
224. Ψιπάοθοη. ΚοἸ]αγ. ϑυρρὶ. 1. 262. Ῥβαϊΐογ, ᾿Απεαιῖββ, ΒΙΘ] οί, ΤΟ μβῖβ. 1 200. --αι Μαθοδῆ, κυρᾷ, 
225. Βομοπίβῃβ. 720. ὦ 463. Οοὐοχ Βιδιοῖι Ηδρ. Ηαἰηίΐθηβ. 400. ἘυρΘΙ ἢ], 
226. ------ Βαυθοτη. , 264. Ψαϊίσδῃ, 308. 401, Ψιηάοθοηῃ. οἰ ν  , ΝΘ 856]. χόηι; 

Ι΄, 227. ---- Βαιθεηη. 11. 2ός. Ψαδοδη, οἰϊπι Ηδ ἀοἰθεγρ, 481. 402. Νιηάοθοη. χχνὶ. 1,απηθθο. χχίν, 
ἢ χ,28. ------- ναι ολη. 1764. ,χΘό. Ψαϊίσδη. 2101. Οἰϊπὶ Βαϑβι]ΐδῃ. 240. ΝΝ6856), ἰάθπὶ αἱ 810] ἀοδίρπαῖαν 

220. --- Ψαιϊοδη. 673. 267. Ναΐοβη, 294. οΟἸἵπι Ομ οἴη, Ὠλτη. το0. (Εγρο Οὐ Ῥγοιηϊβοιθηι οἵ 
230. Ψαϊίοαη, τόάτ. : 268. Ναισδμ. 2ος 7. οἰ Μομπαδβϑίῖ. 8. ἰηαἰβυϊδοίαπη Οδταϊορὶ [απ] θεοϊαπὶ οἱ 
231. Μαΐοδη. τό7γο. ΒΔΒ}Πι ἀ6 {τα 9ο. ΝΗ ΒΒΘ Ιδἢΐ τπϑτὰ ἀπα5 Πα θη ἴῃ [ἷδ. 
232. Ψαιίσαη. 2οοο. 26. Ψαίσδῃ. ᾿πίογ Ῥαίδι! ΠΟ8 Π.η. 4.4. Ἐϊβδῖδ οἰπϑάθηι Οοά οἰ ΘΟ] οη68,) ἘΟΣ ἫΝ 
233. Ψαϊίσδη. 2ούγ. τ ]} 270. Ψαΐοδη. 1864. 403. Ψιμβάοθοη. α. ΝΝββοὶ, ϑς 
234. Μοβᾳιθῆβ. ἀ. (8}10] ἀεβιρῃδῖ. 7 271. ------ Ν᾽ αἰϊολη, 1747. 304. -“-' Μοίϊςο. βῖνο 1ναυγοηίίδη. ἥ, Ρ]αΐ, ἷν. 

Ὠ.Π. 311.) 472. ----α Ναϊσδηῃ, 247. 405. ““-- Βιθι οί. Ἦδρ. Ηαζηΐοης, 
23. ψαισαη, 2048. 4273. Ψαίίοαη. Ῥβαϊίοσ. οἱϊηι ΟἸΠγβύίηθ 1 406. ῬΑ 5ΙΘΉΒ, ΧΡΊ. Οἰἰπι ΟΟἰ θαστίη, 
.γ6. ----α Ναίίοδη. 321. ϑυσοογ, Εδρίπε, 30. -“--ς νδὔοαδπ, 4.30. 
237. Μαιίοδη. 1746. (σοττῖμ γ46. ᾳυὶ | .274. Ψαϊίοδη, ἰηΐον Οοὐΐϊοοβ Οὐμοθοηϊ- 208, ΨΝαὔοδῃ. 1500. 

ΑἰΠδὶ ἀοδίρηδίυν πὰπι. 73. γ1Ὰ6 Ῥγεῖ, ΔΏΟΒ ΠΌΤΗ. 343. 307. ΒΒ οι. ἙἸθοίογαὶ, Μοπδοὶ, 
αὐ Ρεπιδϊοιιοῖ», δὰ Ζοβυδῃ,.) 275. Ναδοδη. 18,4. ὨῸΠΟ 120. ΟἸΐπι 276: 

238. Μαιοδη. 1553. 276. Μιηάοθοη. χνὶ, βιιρτα ἀοδίρηδί, 1 2οϑι Ῥαϊαϊη. ΨΊπάοθοη. οὐ] 18 Ὑνίϑῃ- 
239. Βοῃοπίθῃβ. 641. (ΑἸ }δὲ ἀδείρπα. ΠᾺΠΊ. 221. [65 οΟἰἐπὶ δ θυΐϊε Βθηι], ροβύθὰ ἴῃ ὑϑτι 

Ὠιῃ. 89.) ΓῊΥ Ἃ Ψιπάοθοη. χχὶν. γδθῖ! ρευνοπογιης, (Ὁπα6 ἢὶ αἱ ἴϊ6- 
440. Μεάϊο. χχίϊ. ΡΙυῖ. χὶ. 278, --- Μοαϊΐο, χχῆϊ. ῬΙαῖ. ν. ΓΘΏΌΙΓ ἈΪ ὨῸΠΊΘΤΙ, 5816} }}}}}8 ὑγ Χίβ, 
241. ----- Μιιβεὶ Βπίδη. Εἰκι ρει: οὗ γᾶς “70. ----- Μεάϊο. κχχυ, Β)ιεῖ, ν.Ἅ νἱάρ ἴῃ Ῥϑδίαϊ, δὰ ϑαρίθηϊ, β51γ80}},} 

(Οοἀϊεῖβ ἱρβίιιβ ΑἸαχαπάγ. ἀροργάρβοῃ, [ 580. ----- Μοαΐο, ν. ΡΙ αἵ. ν. 400. Ψαξίοδη, 755. 
ΟΜΙά. Ῥγαῖ, δὰ Τυάίοεβ, εἴ οἱ 1] Ῥυαῖ, 1. 281. ------ Μραϊο, χνὴ!, Ῥω, ν, 410, Μοβαιιθηβ. οοἶχ, 
δὰ Οοὐϊο. ΑἸοχαηάγ. βεοῖ. 1ϊ. δ. χυ)ὺ 282. ----- Μράϊο. χχν. ῬΙαῖ, ν, 411. ἸΜοβαίθη8, ἀ. 8}10]1 ἀρδβίρῃδξ, Π.1Π, 

242. Μιμάοθοη. ν. 1μδηιῦ. ΧΧχν. ΝΈΜΕΙ; 283. ------ Μροάϊΐο. χχχυῖ, Ῥ]υῦ, νἱ. 234. 
243. Ὁοἰβιτη. νὴ. 

Ἀ  ----σσπ τ ΠῚ ---- τα δα χουν 
μι στα 

ἘΜΕΈΝΘΑΝΘΑ. 

ΤΟΜ,. 11. 1.18. [οβ Ῥγωξεῖ, δὰ ποῖ, (οάϊς. 23. ρτὸ εἰ Εἰ αίαε. ἰδ. γ. Ῥγὸ ὥμασε ψεοίοίε 1, Ονανα βεείοβ. Ορ. ΙΧ, 3. ΠΊΞΙΡΣ, ὕΓῸ εἰς 
1. Ε(αίανι ς. 1.18. Ῥόλύμοκ. Ῥγαίαϊι. ργορα ἰηΐξ, ῥγὸ ἐρεεμονίς ῖ. γῆν ρήπι, 1. ὡς γῆν. ΑΡρεπά. αἰζεγ, δὰ Εἴαἶαπι ἰηϊς. ὑτὸ Νιαίαπάμ 1, 

' Οαϊαἴορὶ. Αὰ ποῦϊ. (οάϊς. 144. ργο ΤΒοοΐορ. χχνὶϊ. 1, ἼΒεοϊορ. χα. Νοιαπάμπι. ΈΝΕΜ. (δρ. Χχχίϊ. τ. Απίε ουτως ἱερῖξ στιν εἴ ροΐξ Ισ- 

1αιηῦδεο. Αἀ ποῖϊ, (οὐϊς. 2:8. τὸ ἐπ εἰατία ψεγίριο, 1. ἴπ σὐατία “ ραηλ ἰερὶς προς με 231. ΕΖΕΚΙΕΣ,. ΟΔρ. χνίϊ. 23. ῥγὸ οτὸ οὐ βουλ. 
,. οΑείρε. ῬΙ. χὶνὶϊ. 4. νοοδ. τῆς γῆ-; ῬοΙ οἱ βασιλεῖς, ἰπ Εά, Ἀοπηαπᾶ. ἰ. οτι οὐ βουλ. Ορ. χχΐὶ. 11. εἴ 22. πιᾶγρ. ριῸ ἀποχϑένεντ. ἷ, ἀποκεν- 

ΟὈἰϊκατρία μης οαἴατηο οδάνξιο τηδηυ, υἱ νἱάετυτ, Ἑάϊϊοτιιπι ἸΡρίοσιιπη. ταντ. Ῥεῖ σοπηπΊᾶ ὈΓΠΙΠΊ].6. ΟΡ. χχὶν. 20. ἴῃ τεχῖι μγὸ Καὶ εἶπε ]. 
ἘΣ {ντ4ε Ἡοϊπιεί, Ῥγαῖβε. δὰ Θεπεῖῆμ.) Ῥαυγῖτεγ εὔδπι Ἵδηςε ἰδία εἶ νοχ Καὶ εἶπα. ΟΔρ. χχνΐϊ. 27. τηᾶγρ. ρτὸ Οοάϊος τοϑ, 1. τοό. Οεεα. 

Εὐφρανϑείημεν Ῥί, Ιχχχίχ. τς. ΑΡΡΕΝΌ. Αὖὸν ΟΑΝΤΙΟ. ῥγὸ σά βπεια ΟΔρ. ἰϊ. 6. πιᾶγρ. Ῥζὸ "δὼ ἐγω ἐμφρασσω Ἱ. νδς ἐγώ ἐμφρασσω.. 
ΕΞ Ὡ«----------.- 

ἄμογ. απο. 1. αὐ βάρη ἐἶκογ. Μακυίν. ΤΟΜ,ν. ἩοϑδκΒ Ἐ. Ορ. ν. 7. ἐκ ; τῆς γῆς Ἰουδαίας εἰξ Ἰεϑῖο 

ΤΟΜΟΙΥ. Ἐβαι πὶ Ορ. χ. 30. Τρ. Ρ νος. Ἡ ϑυγάτηρ Ρῖο 87, ᾿᾿Ἑάϊεϊοπηῖς ΒοΙϊάπας. Ἀοιπδπᾶ ποπ μλεῖ γῆς. ΒΑΆΘΟΗ. Οἱ, δά βη. ᾿ 
1, (πιαγρ. 87. ἴῃ τεχίυ πολις.) Οδρ. χὶ. 11. πιᾶγρ. ρὸ ὠπὸ τῶν ᾿Ασσυρ. νεῖ. 21. ΡΥῸ ὧν ὠπέςειλε ἱερὶς ὃς ὠπίφειλε. ΑἸεκ. Ἴπ Τ 
1, ὑπὸ τῶν ᾿Ασσυρ. Ορ. χχχίϊ. 17. τηᾶγρ. ῥτὸ -{- ὡσει 1. -- ὡσι. Οαρ.: 

ΕΙΝῚ 8. β " τὶ 


